MEDITÁCIÓ
a kolostor udvarán

2012
Erről beszélnünk kell!

www.meditacionk.blogspot.com

MEDITÁCIÓ
a kolostor udvarán

Előszó
Még mielőtt belekezdenék ebbe a 2012 -es,
egyre nagyobb biznisz, és „őrületettel” kapcsolatos publikációmba,
egy nagyon fontos dolgra megkérnélek!
Ne higgy el semmit amit itt olvasol!
Nem szeretném világmegváltó,
és az univerzumokat is megrengető igazságokkal megtömni az elmédet!
Ne fogadj el semmit, soha vakhittel! Bármennyire is kedveled,
akár a kolostoros blogot, akár egyéb más helyeket, soha senkinek ne higyj!
Attól még hogy valaki szimpatikus Neked, vagy szépen beszél,
esetleg sok-sok ismeretlen misztikusnak tűnő keleti szóval, vagy éppen
asztrológiai fogalmakkal akar elkáprázatni, és az ő nélkülözhetetlen
és utólérhetetlen tudásával csillogni, még nem kell nekik bedőlni!
Egyedül a szíved hangját kövesd!
Kövesd a legmélyebbről jövő intuíciódat, és ne hagyd az elmédet
elkápráztatni! A „ Kis hercegtől” megtanultuk:

Jól csak szívével lát az ember
Úgyhogy a most következő írást is fogadd kételkedve, ám de
teljesen nyitottan! A célom nem az hogy bármiről is meggyőzzelek,
hanem csupán az, hogy ebben a hatalmas zajban, ami a 2012 –es téma
körül van, megismerd a Kolostor Őre véleményét is! 
Ha csalódnál, nagyon ne törj le, attól még hogy más a véleményünk,
a nap ugyanolyan gyönyörűen süt majd továbbra is!
A falevelekkel ősszel ugyanúgy lehullanak, tavasszal pedig új rügyek
fakadnak, és az élet megy tovább! Ne akaszd meg a dolgok folyását,
holmi felesleges mentális erőlködéssel, és feszültségekkel!
Tudod, csak könnyedén!
A Kis herceg után pedig, kedvenc Zen mondásommal zárom az
előszót, mielőtt még belevágnék a 2012, „szédítően fontos” témájába!

Űlj csendben, figyelj
a tavasz eljön, és a fű nő magától
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Emlékszel még 2000 –re?
avagy, mindig a szándékot keresd!

Ugorjunk pár évet az időben! Nem is volt olyan régen az ezredforduló.
Pont 9 éve. Emlékszel még micsoda pánikok voltak? Öngyilkos szekták,
számítógépes vírusoktól rettegők, Jézus várók, meteor és kisbolygófélők
és sok-sok egyéb dolog. Az erre befogadó közönséget elkezdték
pánikoltatni, mindenféle eseménnyel. „hatalmas tudású” egyének jósoltak
mindenféle borzalmat, világvégét és miegyebet. Aztán mitörtént?
Amikor ilyeneket látsz, hallasz, akkor azért őrizd meg a hidegvéredet, a józan
ítélőképességedet, és a legfontosabb, keresd a szándékot! Ez nem csak az ilyen
extrém helyzetekben lesz a segítségedre, hanem az élet egyéb területén is!
Emlékezz, jól csak a szívével lát az ember! Csöndesedj el magadban, juss vissza a
szívhez, és azon keresztül próbáld megérezni, mások szándékait, mások vágyait!
Ha így teszel, egyre inkább átlátsz majd másokon! Nem fogják tudni az elmédet
szédíteni, és mindenféle „csodamondással” vagy egyéb „hókuszpókusszal”
megtéveszteni!
Tisztán fogod látni (érezni) hogy mi a másik ember szándéka, milyen vágyak
vezetik őt! Minnél finomabb szinteken érzed majd ezt, és azt is látni fogod,
ha a másik ember úgyan jószándékú lenne, viszont teljesen meg van vezetve,
és a „megvezető” egyén mondatai (nem tiszta vágyai) kösszönnek vissza belőle!
Minél inkább lecsendesíted az elmédet, és megnyítod a szívedet, annál
tisztábban fogod ezt érezni, hogy mi zajlik körülötted! Milyen vágyak,
és milyen célok mozgatják az embereket! Melyek a sajátjaik, melyek azok,
amelyek másoké, csak éppen belőlük szól. Tisztán érzed majd, hogy kikben
dolgoznak Tiszta Vágyak, és kikben dolgoznak Nem Tiszta Vágyak!
Félre ne érts, nem azt mondom, hogy tévedhetetlen Guruvá válsz,
aki Himalájai magasságokból ítélkezik a jónép felett! Nem! Csupán azt,
hogy a világ óriási nyűzsgése és fecsegése közepette, egyre nehezebb
megkülöndöztetnünk a Jót a Rossztól, az Értékest az Értéktelentől,
a Kedvezőt a Kedvezőtlentől. Ha elcsendesedünk, és megnyílik a szívünk
ez egyre inkább menni fog! Nem leszünk tévedhetetlenek, de egyre tisztábban
fogjuk látni és érzékelni a körülöttünk zajló eseményeket!
Most akkor mi is ez a 2012?
folytatás ↓
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A Mayák már a spájzban vannak!
avagy, adnál egy doboz joghurtot!

Nagyon a részletekbe nem mennék bele, mert már évek óta ettől
hangos az internet, és ahogy közeledünk 2012 –höz, egyre inkább az lesz!
(olvasd el azt is, hogy a valódi maya közösségek mit szólnak mindehez!)
Sőt, már nem is csak az internet, úgyanis a kellő dörzsöltséggel
megáldott üzletemberek már el is készítették, a multiplex mozikba szánt
egész estés (számukra vagyonokat generáló) filmjüket is!
Nagy vonalakban, ősi, maya kultúrából származó jóslatok,
vagy kalendáriumok alapján vannak akik azt terjesztik (napra pontosan!!!)
hogy mikor lesz itt a világvége! 2012 –ben vége mindennek!
A maya naptár itt véget ért (napra pontosan belőve!!!) és utána nem tudják
mi lesz. A világnak vége, és talán valami új lesz születőben.
Korábban már irtam a blogban arról, hogy az igazán profi reklámok,
miért olyan sikeresek. A bifidusz effenzisz trükkje, itt is pontosan
megmutatkozik! Az embert (vevőt) érzelmileg felkorbácsolják,
vágyat és azonosulás tudatot ébresztenek benne, majd ha már érzelmileg
elkötelezett, akkor a racionális énjét is megtámogatják, hogy az utolsó lökést
megadják számára a vásárláshoz! Nemcsak hogy csodás alakú, gyönyörű nő,
kellemes feleség és háziasszony leszel, ha azt a bizonyos joghurtot fogyasztod,
hanem egészséges is! Hiszen (most jön a racionalitás) bifidusz effenzisz van benne!
Mi más! Itt hatnak a racionális ÉN-edre.
2012 –vel ugyanez van! Sok sok ember érzi, és vágyik rá (jogosan!) hogy ez
a világ így nem nagyon megy tovább, valami változás kéne! Érzelmileg könnyen
elköteleződnek bármiféle csoportosulás iránt, akik ezt a változást (spiritualitást! –
röhögnöm kell!) hírdetik, és hogy kellő racionális magyarázatot is gyártsanak
a „vevő” felé, elkezdenek hivatkozni mindenféle bolygóállásra, kis meg nagy
csillagra! Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nem működik az
asztrológia, de körülbelül olyan szinten tudják elbűvölni az „asztromókusok”
a hétköznapi embereket, mint a reklámban látható kutató laboratórium a
bifiduszról, a q7 effenziszról, vagy éppen a flouroidos, intelligens gélekről,
savakról, kicsapódásról, beépülésről stb-ről! Nagyon szépen, és kellően
tudományosan hangzik hogy elhigyjük! 3 év múlva, pont amikor a déli harangszó
megszólal 11 547 870 000 fényévre, a „kolostorcsillag” elhalad a „blog”
tejút mellet, ami ezáltal olyan szöget fog bezárni a „búlvár” naprendszerben,
hogy ott két kiscsillag, meg egy hold elindul a bolygónk felé, ami pont a déli
harangszót követő fél órán belül fog ideérni, és aztán....
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Tényleg változás van!
nem kicsit, nagyon!

Bizony van alapja annak, amiről szól ez a mostani „hisztéria”!
Változás van, kőkemény! Csak a vakok nem látják! Persze volt, hogy mi
is vakok voltunk, de aztán kinyílt a szemünk! Szépen lassan átalakul az emberiség.
Egyre többen érzékelik hogy ez így nem mehet, különben beleőrülünk!
Egyre többen érzik, hogy bizony tényleg van egy erő, ami alakítja a Sorsunkat!
Egyre többen érzik, hogy jó lenne, ezzel az erővel közelebbi kapcsolatban lenni!
Egyre többen érzik, hogy tényleg egy újjászületésre, új értékekre, új érzésekre,
új gondolatokra van szüksége az embereknek!
Itt merül fel egy mellékvágány, hogy nagyon sok Hamis Guru is felismerte ezt,
hogy egyre nagyobb a vágy erre az emberekben, és akkor gondolták, nosza itt
egy új lehetőség, szédítsük őket! Mondjuk nekik azt, amit hallani szeretnének,
fűszerezzük meg egy adag spiritualitással, adjunk hozzá egy nagy adag
áltudmányos hablatyot, és máris a „markunkban vannak”! Ki lehet élni rajtuk
a hatalom és pénzéhség iránti vágyakat! Amúgy teljesen meg is értem azokat,
akik bedőnek az ilyennek, mert én magam is bedőlnék! Tényleg annyira vágyják
az emberek ezt a fajta változást, hogy minden szalmaszálba belekapaszkodnak,
csak azt nem veszik észre időben, hogy van amelyik olyan éles, hogy szanaszét
vagdossa a kezüket! Nem a Te hibád, ha ilyen szalmaszál után nyúltál, csak azért
vedd észre időben ha „vérzik a kezed”!
Korábban Shri Matajinak egy videójában láttam, hogy arról beszélt,
hogy az igazi guru az, aki felemel és megtisztít másokat! Azaz, nem az aki önmagát
fényezi, és csillog-villog a szavak fényében, hanem aki képes arra, hogy FEMELJEN
és MEGTISZTÍTSON másokat! Azaz, megadja számukra azt a változást, azt a belső
átalakulást, amire szüksége van! A felemel, és megtisztít alatt nem azt értette,
hogy mágikus erők és képességeket ad neki, hogy utánna azokkal „villoghasson”,
vagy üres szavakkal szédíti! Nem! Hanem azt, hogy ettől a mindenhol jelenlevő
sok-sok negativít erőtől meg tudja szabadítani a KERESŐT! Le tudja magáról
rázni, a negatívitások nyűgét, és utat tud engedni magában annak a sokkal
Szentebb, Emelkedettebb, Nemesebb, és Tisztább életnek,
ami felé a Tiszta Vágyak hajtják!

Mit mond Shri Mataji 2012 –ről?
bővebben itt ↓
www.meditacionk.blogspot.com

MEDITÁCIÓ
a kolostor udvarán

A párhuzam amire felfigyeltem
és amiről mindenkinek tudnia kell!

1970. május 5-én volt az a nap, amikor Shri Mataji kollektív szinten elérte azt,
hogy felemlkedhessen az emberekben a kundalini energia. Ennek a
nagyszerűségét szavakkal nagyon nem is lehet elmondani. Ezt igazából az kezdi
megérteni, átérezni, aki már egy jó ideje meditál a kundalini energiával,
és felismeri ennek az egész folyamatnak az erejét, és a lehetőségét!
Eddig a pontig, az emberiségben nem volt olyan mester, vagy guru, aki széles
tömegeket hozzá tudna juttatni ehhez az áldásos állapothoz, a kundalini energia
közelségéhez! Persze voltak megvilágosodott bölcs mesterek, akik magukhoz
vettek néha egy-egy tanítványt, akiket egy életen át „csiszoltak” hogy át tudják
adni a tudásukat.
1970 –re eljutott oda az emberiség, hogy tényleg változásért kiáltott!
Túl a világháborúk borzalmain, a két pólusú politikai világ versengésein,
a kommunista diktatúrán át a folyamatos kissebb-nagyobb háborúkig, eljött a
változás hajnala! Az emberiség, fejlődésének egy új szintjére emelkedhet.
Sokkal együttérzőbb, békésebb, és minden szempontból tudatosabb
élet reményének kapujában áll! És ekkor útjára indult a kundalini...
Shri Mataji kidolgozta azt a technikát, amivel
az emberek egyre inkább a hétköznapokban is
használni tudják a saját spirituális energiájukat,
a kundalinit! Semmi hókusz-pókusz, csiri-biri,
vagyonokért árult Beavatási technikák!
Semmi ilyesmi.
Tiszta meditáció. Az, amivel az ember tényleg
felülkerekedhet a kicsinyes negativitásokon,
és megkaphatja életében a hőn áhított változást!
És mindez most már nem az egyének szintjén,
eldugott remeték Szent barlangjaikban, hanem
itt a városban, és a falvakban, szóval az emberek közt zajlik! Ha Te már ezt
megtapsztaltad, a kundalininek ezt az erejét, akkor érzed, milyen finoman
változtatja, alakítja át az életedet!
Shri Mataji elkezdte ezt terjeszteni, és a világot már sokszor körbejárta,
hogy elhozza az emberek életébe ezt. Azoknak akik vágynak rá.
2012 –ről még nem hallottam beszélni Shri Matajit, viszont egy ahhoz
nagyon is közelítő dátumról igen!
www.meditacionk.blogspot.com
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Az egyik videófelvételen beszélt arról, hogy van egy olyan „évforduló”,
aminek a környéke mindig nagy lökést ad az emberiség fejlődésének!
És ez nem távoli bolygókhoz, vagy több ezer éves kalendáriumokhoz,
hanem közvetlenül hozzánk, a közelmúltunkhoz köthető! Ez pedig...
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kundalini energia „hatalmasságát”
nem lehet az elmével felfogni! Azt a szíved tudja majd befogadni,
és esetleg azután jut majd fel az agyba, megvilágosítva azt. Ha Te még
nem is érzed a kundalini energiának ezt a „nagyszerűségét” nem gond,
azért próbáld nyitottan olvasni a következ sorokat is.
Ha Te már rendszeresen meditálsz a kundalinivel, és kezded egyre inkább
átérezni, a benne rejlő lehetőségnek az erejét, akkor nyílván érteni fogod
azt is, amiről majd most szó lesz.
1970. május 5-nél tartottunk, amikor útjára indult az emberiség életében
a kundalini. Shri Mataji aztán minden évben, május 5-e környékén tartott,
úgynevezett Sahasrara napokat, ami utal arra, hogy a kundalini felébredt
az emberekben és megnyitotta a legfelső, a korona csakrájukat, megadva ezáltal
a tiszta meditációt, a Jóga (kapcsolat) állapotát az embereknek. A mai napig is,
minden évben, május 5-e környékén szervez közös meditációkat a világon.
Ilyenkor közösen meditálunk, és a finomszintű figyelmünket erre a dologra
helyezzük.
Az egyik alkalommal megemlítette, hogy minden 21. ilyen évforduló az
egy nagyon nagy változást hoz, az emberiség életében! Mivel a legelső ilyen
alkalomnak, az 1970-es esemény számít, a rákövetkező első, 21. évfordulója
1990-ben volt. Ekkor tartotta ezt a beszédet, hogy 21 évente, nagy fejlődés
lehetősége van. Tehát ha 1990-ben volt, az első 21. évforduló, a második ilyen
21 éves zakasz lázárulta, és az új korszak kezdete, 2011 –re fog esni! Na de
ne rohanjunk ennyire előre, vizsgáljuk meg az 1990-es fordulópontot!
Ha csak az úgynevezett látható, 5 érzékszervvel megtapasztalható anyagi
világot nézzük, akkor is szembetűnő a változás alakulása! Mi történt 1990-től?
A fél világon átívelő diktatúra leomlott! A távolságok egyre inkább megszüntek.
Az információ, és a kommunikáció soha nem látott mértékben egyre közelebb
hozta az embereket egymáshoz.
Persze rengeteg negativ dolog is alakult, de ahhoz hogy az emberiség finomszinten,
a meditáció szintjén fejlődjön, az anyagi világ egyre inkább elkezdett ehhez
alkalmazkodni! Szinte alá dolgozott! A korlátok egyre inkább elkezdtek
omladozni, és a lehetőségek kapuja megnyilt!
www.meditacionk.blogspot.com
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Ha finomabb szinten nézzük, egészen eddig, a fél világ zárva volt
Shri Mataji, és a kundalini előtt. Viszont ahogy megdőlt a kommunizmus,
a fél világ megnyílt, és Ő fáradhatatlan körútra indult az egész keleti blokban,
hogy emberek százezreinek adja át a tudását ingyen!
Hogy minél több KERESŐnek adja át a kundalini tudományát,
a meditatív, emlekedett élet lehetőségét!
Ha ennek a szele megérintett Téged, akkor érzed csak igazán,
hogy micsoda dolgok, és események ezek az emberiség életében!
A másik oldal persze, hogy a kilencvenes évek viszont rengeteg negatív
erőt is a felszínre hoztak a világ minden táján! A jóhír, hogy ezek azért történnek,
hogy lelepleződjenek, és felszínre jöjjön mindaz, ami a mélyben megbújik,
ezáltal könnyebb választás elé állítva az embereket, hogy mifelé mozduljanak!
Tehát párhuzamosan zajlott/zajlik egy robbanásszerű, spirituális fejlődés a
kundalini társaságában, és párhuzamosan zajlott/zajlik a világ romlása,
és a negatív erők burjánzása! Ez egyre inkább el fog különülni, szétválik,
és mindenkinek megadja a lehetőséget a választásra. Minden pillanatban,
egyre tisztábban fogja érezni, hogy milyen erők is dolgoznak bennük,
vagy éppen körülöttük! Na, most akkor vissza 2011-hez!
Ha összehasonlítod az 1970-től az 1990-ig tartó időszakot, az utána érkező,
1990 utáni szakasszal, láthatod hogy micsoda ugrás volt az anyagi világ, és a
finomabbszintű, meditációs világ fejlődésében is. Akkor nagyjából el lehet
képzelni, hogy a 2011 utáni szakaszban mi vár ránk! A pontos dolgokat
én sem tudom, és Shri Mataji is inkább „csak” utalt a jövőre nézve.
Ezek a bennünk és körülöttünk munkálkodó negatív, és pozítiv erők
bizony egyre jobban el fognak különülni és felerősödnek! Ki mire vágyik
azt kapja meg! Ki mi felé szeretne fejlődni, az irányba fog menni a Sorsa!
Úgyhogy bizony tényleg egy erős változás kellős közepén vagyunk,
ami egy csodás irányba tereli az emberiséget! Ez zajlik a mindennapjainkban.
Minden percben, minden órában. Nem olyan lesz hogy egyszercsak
megvilágosodunk, és Buddha szintű állapotban fogunk élni. Nem.
Folyamatában haladunk szépen, lépésről-lépésre.
Néha elbukunk közben, újdonságokat tanulunk, önmagunk mélyére jutunk,
felfedezzük a ránk váró csodákat, és így haladunk szépen a kollektív
emelkedettség állapotához! Mert bizony ez már nem egyénileg történik,
nem az ÉN szintjén, hanem kollektívan, a MI szintünkön...
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A félreértett feltámadás története
avagy szólj a papoknak, hogy hazamehetnek

A 2012 évvel kapcsolatos, egyik-napról a másikra, világvége, és új dimenziókba
ugrunk feléreértése hasonlatos lehet a nagy vallások egyik napról a másikra
szövegével.
A bűntudatot keltő, hatalom és pénz orientált egyházak (mivel Európában
élünk, most ne menjünk messzebb, maradjunk a mieinknél) azt tanítja
hogy eljön a feltámadás napja. Kicsit eltúlozva, valahogy úgy állítják be,
hogy egy keddi napon megnyílik az ég, az összes vallás álltal várt Megváltó
megjelenik az égbolton, a temetőkből felkellnek a halottak, és mindenki megy
a Sorsára. Ki fel, ki le. Most már tényleg csak azt a bizonyos keddi (vagy szerdai)
napot kéne kijelölniük hogy melyikre készüljünk. 
Persze addig azért ők még megrontanak jópár kisgyermeket, hatalmaskodnak,
beszednek a néptől egy nagy adag lóvét, és baráti jobbot nyújtanak,
hazug politikusoknak, akikkel azért jól esik nekik egy tálcsól cseresznyézni!
Abból a tálból, amit a minden szinten nyomorgatott nép visz a hátán!
Túl a hatalmas igazságok puffogtatásán, csupán azt tudom elmondani
amit tapasztaltam, és amit Shri Matajitól is olvastam és hallottam. Súlyos szavak
következnek készülj! Akár hiszed, akár nem, de az a bizonyos Feltámadás
elkedződött! Az emberekben belül ez már elindult! Jézus, Mohamed, Buddha és
minden vallás Megváltója elkezdett ébredezni! Nem csak az egyik, hanem
mindegyik! Ha meditálsz, egyre inkább felébred Benned ezeknek az
Inkarnációknak az ereje!
A 10 parancsolat, és egyéb vallási üzenetek, már nemcsak egy álszent,
kívülről az emberekre erőltetett útmutató, hanem egy belső iránytű!
A kundalini ezeket szépen helyre rakja az emberek csakráiban, és ezáltal
indul el egy sokkal „szentebb” emelkedettebb, spirituálisabb, és most figyelj(!)
VALLÁSOSABB élet! És nem keresztény, hindu, muzulmán, zsidó stb stb...
Az összes vallás esszenciája ébred fel a meditálókban. Szépen lassan feltámad
ez az emberekben. Nem agresszívan, nem kérkedve, nem pénzért,
nem érdekekért, nem hatalomért, hanem ÖNMAGA ÖRÖMÉÉRT! 
Ennek a folyamatnak vagyunk a kellős közepén, amelyből mindenki
annyit merít, amennyit csak szeretne, amennyit a Sorsa megenged,
de tudd, hogy ez megállíthatatlanul, már egyre nagyobb tempóban zajlik!
www.meditacionk.blogspot.com

MEDITÁCIÓ
a kolostor udvarán

Utószó
a szerző búcsúbeszéde
Így a végefelé, a 10. oldalnál járva, most mást tanácsolnék Neked,
mint amit a blogban szoktam. Ott sűrűn bátorítalak arra, hogy az ott
olvasottakat osszd meg a barátaiddal, az ismerőseiddel.
Mindig megemlítem, hogy az ottani meditációkat és egyéb dolgokat
osszd meg mással. Most kivételt teszek, és inkább arra kérlek, hogy ezt
a mostani írást tartsd meg inkább Magadnak! Az ebben leirtakhoz
kell egy fajta „érettség”, amit csakis a kundalini adhat meg az embernek.
Mivel ezt csak olyan blogolvasóknak küldöm el, akik azért már több,
kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a kundalini energiával, ezért azt érzem,
hogy személyükben, ha nem is teljesen, de azért részben befogadásra fog lelni
jópár itt leirt dolog. Ha nem, nem, az sem gond. De olyan ismerőseidnek,
barátaidnak, most ezt nem ajánlanám, akik nem meditálnak rendszeresen!
Akik nem meditálnak rendszeresen, azok legtöbbször ELMÉvel próbálják
meg felfogni a dolgokat, ezeket pedig úgy nem lehet! Úgy csak jóval nagyobb
ellenhatást vált ki.
Itt most már nem a felszínről volt szó, hanem a meditáció világának egy
mélyebb részéről, úgyhogy kérlek kellő bölcsességgel kezeld ezt,
és ne küld tovább, boldognak-boldogtalannak!
Egyébként pedig úgyis azt csinálsz amit akarsz, hiszen az előszóban
már felhivtam a figyelmedet, hogy senkinek ne higy el semmit, így még
nekem se, és ha éppen úgy esik jól, akkor felejtsd is el mindazt, amit olvastál,
szaladj ki a friss levegőre, nézz fel az égre, köszöntsd a felhőket,
és csak éld az életet kellő örömmel és vidámsággal!
Jobbat úgysem tehetünk!
Üdv
A Kolostor Őre
Csak Könnyedén
www.meditacionk.blogspot.com

